
 

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN VÄSTMANLAND 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Golden Retrieverklubbens 

Västmanlandssektion på Hallstahammars BK 2015-11-24 
 

Närvarande: Ordförande Kent Petherbielke, Lena Bygert, Eva Carlin, Ingegerd Eriksson, 

Emma Hartikainen, Eva Holmqvist, Kristina Karlsson, Jan Ytterbom samt Ann-Sofie 

Zetterljung 

Förhinder: Titti Hofman och Lena Gillberg 
 
 
 

§ 1 Ordförande Kent Petherbielke förklarade sammanträdet öppnat. 
 
 

§ 2 Dagordningen för sammanträdet godkändes. 
 
 

§ 3 Förra mötesprotokollet 
 Emma skickar ut protokollet för justering snarast. 
 
 

§ 4 Rapporter 

 a) Ordförande informerar 
• GRK centralt har en FB grupp där en representant från varje sektion deltar. 

Kent representerar Västmanland. 

• Från medlemsmötet: 

 - Önskemål om nybörjar- samt öppenklasskurs återigen för Anita Norrblom.     
    Kent har bett henne återkomma med datum. 
 - Önskemål om ”starta på WT kurs”, Kent har sökt Peter Flinck och  
    avvaktar återkoppling. 

 

 b) Kassören informerar 
• Sektionens ekonomi är god och följer i stort sett budget. 

 

 c) Jaktansvarig informerar 
• Raskampen arrangerades av Flat-klubben i Kvinnersta. Golden 

representerades av 2 lag som kom på 3:e och 4:e plats. 

• Datum bokat för Ötjärnsprovet den 5 maj 2016 
• Ev. förslag på att ha en ”prova på vilt” dag innan Ötjärnsprovet alt ”prova 

på B-prov men med dummies” 

• 2 domare klara till DM 2016, Ami och Johan Eklund 
 

 d) Utställningsansvarig informerar 
• Eva tackar alla som var där och fixade medan hon var ”ledig”. 



• I höst hade vi färre anmälningar än tidigare år, 102 anmälningar 

• Annons för februari utställning ihop med ögonlysning är inskickad till 

Golden nytt, domare är klara för både vår och höstutställningarna. 
• Domare till Goldendagen och DM 2016 är inte klara. 

 

e) Utbildningsansvarig informerar 

 Beslut tas att anmälan till kurser med extern instruktör är bindande, vid 

återbud debiteras 500 kr. 
 

f) Mentalitets- och funktionsansvarig informerar 
• Ett MH planeras ev. under våren. 

• Eva lyfter önskemål om att få lämna över ansvaret för MH till någon annan 

efter vårens MH. Finns det någon som är intresserad att ta över så kan 

den/de få chans att lära upp sig av Eva under våren. 
 

g) Informationsansvarig informerar 
• Annonsunderlag är inskickat. 
• Årsmöte är söndag 7 februari kl 16 

  
  

§ 5 Övriga frågor 

a) Valberedningen 

• Brev är utskickat till alla från valberedningen angående nästa valperiod. 

 

b) Goldenspecialen 2016-2017 

• Upptaktsmöte inför 2016, där endast Kent, Kristina och Eva C deltog 

• På medlemsmötet diskuterades frågan och intresset var svalt 

• Vi har försökt få ihop huvudfunktionärer men känner att det är alltför svårt. 

Styrelsen beslutar att vi går tillbaka till huvudklubben och avsäger oss 

arrangemangen 2016-2017. Ev. kan ett eller ett par mindre WT arrangemang 

diskuteras, den frågan lämnas vidare till jaktgruppen för vidare utveckling. 

 

c) Medlemsmötet 

• Frågan om Novis BIS på OS diskuterades. Det finns statuter i manualen för 

detta och vi kommer införa det fr om 2016. 

• Trimkurser och handlerkurser fanns ett visst intresse för. 

• DM 2016 planeras till Skantzö..  

 

d) Årets sektion 

• Ansökan bör skickas in även om vi inte kan vinna denna gång: 

 2 OS 

 1 inoff jaktprov 

 2 MH 

 4 FB-R 

 Eva och Ingegerd skickar in ansökan. 

 

e) Verksamhetsberättelse 2015 & verksamhetsplan 2016 

• Varje ansvarig förbereder verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

 

f) Föreningen Djursjukhuset Strömsholm 



 Föreningen fyller inte sitt syfte längre efter att Evidensia har tagit över 

verksamheten. Troligen kommer föreningen läggas ner. Finns ett kapital där 

som beslut kommer tas för hur det ska användas. Årsmöte blir i vår där beslut 

tas. 
 

§ 6 Nästa styrelsemöte 
Nästa möte är tisdagen den 19 januari 2016 kl 18.30 på Hallstahammars BK. 

Fika ansvarig är Kristina Karlsson 
 

 

§ 7 Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. 
 
 
 
 
 

 Kent Petherbielke  Ann-Sofie Zetterljung 
 Ordförande   Vikarierande Sekreterare 
 


